
Протокол  №10-18/19 
засідання Вченої ради Черкаського державного бізнес-коледжу 

 

м. Черкаси 27 березня 2019 р. 
Присутні: 
Головуюча на засіданні Вченої ради: доц. Азьмук Н. А. 
Члени Вченої ради:  
Богун М. М.; 
доц. Бурмістров С. В.;  
Гензерська О. О.; 
Грек Л. К.;  
доц. Дернова І. А.;  
доц. Захарова М. В.; 
доц. Здір В. А.;  
Ковальська Н.В.;  
Козенкова Л. О.; 
Красюк В. Л.; 
доц. Куксенко С. І.;  
Музиченко В. М.; 
Мустафа О. О.;  
Оліфіренко В. М.;  
Піскова С. П.; 
доц. Проценко О. Л.; 
проф. Пустовійт Р. Ф.; 
Фастовська О. Т.; 
доц.Хлєбнікова Н. Б.; 
доц. Хотунов В. І.; 
Опалько К. О.; 
Тупота І.В. 
Запрошені: 
Боровик Т. М. 
Гриліцька А. А. 
 
 
 
 

 



 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про атестацію 
педагогічних 
працівників 

Боровик Т. М. 

2. Про затвердження 
положення про 
приймальну комісію 
Черкаського державного 
бізнес коледжу на 2019 рік 

Фастовська 
О. Т. 

3. Різне. 
3.1. Про стан справ з 
ліквідації студентами 
академічної 
заборгованостіза 1-й 
семестр 2018/19 н.р.  

Завідувачі 
відділень, 
завідувачі 
кафедр 

3.2. Про стан 
профорієнтаційної роботи. 

Фастовська 
О. Т. 

 

1. Виступили: методист Боровик Т. М., яка повідомила про результати          
рішення атестаційної комісії щодо кандидатур викладачів, які       
проходитимуть атестацію в цьому році. Всього подали заяви 12 осіб 

Вона повідомила, що відповідно до рішення атестаційної комісії        
всі викладачі, які планово або позапланово проходять атестацію в         
цьому навчальному році були рекомендовані до проходження       
атестації. 
Разом з тим, головоюча на засідання доц. Азьмук Н. А. зауважила, що            
з 12 осіб, які атестуються 2 особи на час атестації знаходяться на            
лікарняному, який триває довгий час Фахрадова В. С. та Божко В. С. ,             
лікарняний триватиме довгий час. У зв’язку з цим, атестаційною         
комісією було прийняте рішення про те, що їх атестація буде          
перенесена на наступний рік. 

Матеріали засідання атестаційної комісії прикладаються. 
Головуюча на засіданні вченої ради доц. Азьмук Н. А.         

запропонувала затвердити рішення атетстаційної комісії щодо      
рекомендації викладачів до чергової/позачергової атетстації. 

 
1. Голосували: 
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“за” - 24 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
 
 
1. Вирішили: 

1.1. Затвердити рішення атестаційної комісії коледжу щодо       
рекомендації викладачів до проходження чергової/позачергової     
атестації. 
 
2. Виступили: Секретар приймальної комісії Фастовська О. Т., яка         
ознайомила присутніх із структурою та змістом положення про        
приймальну комісію коледжу. Вона повідомила, що положення       
розроблене на підставі відповідного нормативного документу МОН       
України. 

Також вона сказала, що проект положення був завчасно        
розміщений для обговорення на внутрішньоколеджному веб-ресурсі.      
Зауваження і пропозиції до його структури і змісту відсутні. 

Текст положення додається до цього протоколу. 
Головуюча на засіданні вченої ради доц. Азьмук Н. А.         

запропонувала затвердити положення про приймальну комісію      
коледжу на  2019 рік. 
 

2. Голосували: 
“за” - 24 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
2. Вирішили: 

2.1. Затвердити положення про приймальну комісію коледжу на        
2019 рік. 
 
3. Виступили:  

Завідувачі відділень та завідувачі кафедр, які повідомили       
присутнім інформацію про стан ліквідації академічної заборгованості       
за 1-й семестр 2018/19 н.р.  
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В обговоренні взяли участь заступники директора з НМР доц.         

Азьмук Н. А. та заст. директора з НВР Богун М. М.  
В ході обговорення було відмічено, що деякі студенти не         

ліквідували значні обсяги академічної заборгованості та навіть не        
намагаються її ліквідувати. З іншого боку є студенти, які активно          
ліквідовують академічну заборгованість, яка у них виникла в 1 семестрі          
2018/19 н.р., хоча деякі з них і відчувають складності з її ліквідацією            
через нестачу базової шкільної підготовки з предметів. 

У зв’язку з цим, головуюча на засідання вченої ради доц. Азьмук           
Н. А. запропонувала завідувачам кафедр посилити роботу зі        
студентами, які мають академічну заборгованість за 1 семестр 2018/19         
н.р., а щодо тих студентів, що не ліквідовують академічну         
заборгованість розпочати процедуру відрахування. 

 
3. Голосували: 

“за” - 24 особи 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
3. Вирішили: 

3.1. Завідувачам відділень (завідувачам кафедр) забезпечити      
дієвий контроль стану ліквідації студентами академічної      
заборгованості за 1 семестр 2018/19 н.р. 

3.2. Інтенсифікувати роботу кураторів академічних груп,      
викладачів-предметників та завідувачів відділень (завідувачів кафедр)      
з метою забезпечення максимально швидкої ліквідації академічної       
заборгованості відстаючими студентами в тому числі і за рахунок         
організації додаткових занять зі студентами, які мають слабку базову         
підготовку. 

3.3. Розпочати процедуру відрахування студентів, які мають       
значний обсяг академічних боргів та не ліквідовують їх. 
 
4. Виступили:  

 
Секретар приймальної комісії Фастовська О. Т., яка довела до         

відома присутніх план агітаційної кампанії та наголосила на        
необхідності її активізації.  
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Вона повідомила, що після проведення кожного агітаційного       

заходу виконавці повинні будуть подати звіт про нього впродовж 3-х          
робочих днів після його проведення. 

Також Фастовська О. т. повідомила, що питання за якими         
повинен бути складений звіт доведені до всіх завідувачів відділень та          
завідувачів кафедр. 

Головуюча на засідання вченої ради доц. Азьмук Н. А.         
запропонувала затвердити графік проведення агітаційних заходів у ІІ        
семестрі 2018/19 н.р. та забезпечити своєчасне звітування про них.         
Також вона запропонувала підбити підсумки агітаційної кампанії у        
травні 2019року на черговому засіданні вченої ради. 
 

4. Голосували: 
“за” - 24 осіб 
“проти” - 0 осіб 
“утримались” - 0 осіб 

 
4. Вирішили: 

4.1. Забезпечити неухильне дотримання плану агітаційної      
діяльності. 

4.2. Забезпечити своєчасне звітування про проведені агітаційні       
заходи. 

4.3. Підбити результати агітаційної кампанії на черговому       
засіданні вченої ради у травні 2019 року. 
 
 
Голова Вченої ради, доц.  Н. А. Азьмук 
 
Секретар Вченої ради   О. Л.  
Проценко  
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